Kittens en katten: de handleiding
Ik wil een nestje kittens met mijn poes. Wat doe ik?
Liefst van al: bedenk je. Elk jaar worden er 10.000 kittens ingeslapen in asiels. Dit zijn de officiële cijfers. Het echte
cijfer ligt vele malen hoger.
Laat je poes steriliseren (De pil is geen goed idee. Het is bewezen dat poezen hiervan vaak tumoren op de baarmoeder
en de melkklieren krijgen) en geef je op als opvanggezin voor een erkende opvang. Je helpt zo mee het probleem
oplossen ipv het groter te maken.
Wil je perse toch een nestje, hou je dan aan een paar belangrijke regels en raadgevingen:
-

-

-

Zorg dat je poes minstens 1 jaar oud is. Een poes die jonger is, is fysiek vaak niet in staat om kittens deftig groot
te brengen. Zij zijn op die leeftijd zelf nog een kitten.
Vanaf je doorhebt dat je kat zwanger is, geef haar kittenvoeding van een goed merk (Royal Canin, Hill’s, Iams,…)
Dit voer geeft extra energie en zal ervoor zorgen dat de poes meer aankomt en meer reserves zal hebben.
Ontworm mamapoes met een goed middel (milbemax, stronghold, profender,… catminth is niet voldoende)
Anders gaat mama de kittens verder besmetten met wormen. (wormen zie je niet altijd, maar zijn er wel vaak)
Hou je kat de laatste 2 weken binnen (een kat is gemiddeld 65 dagen zwanger)
Zorg dat je poes een doos heeft om in te bevallen. Deze zijn gemakkelijk te vervangen als ze vuil zijn. Een
bananendoos is NIET geschikt, er wordt immer vergif in gespoten voor het transport.
Hou het nummer van een dierenarts bij de hand of van iemand die je kan helpen moest er iets misgaan bij de
bevalling. Kittens kunnen dood geboren worden, vast blijven zitten, en zelfs mama kan overlijden. Hou er dan
rekening mee dat je 4 weken flesjes moet geven. De eerste week is dit ELKE 2 uur, dag en nacht. Kittens die
dood lijken te zijn bij de geboorte, kan je erdoor halen door ze ruw op te wrijven met een handdoek.
Weeg het kitten in het begin elke dag. Dat is de beste richtlijn om te zien of de kittens gezond zijn. Een
geboortegewicht is ongeveer 100 gram.
Zorg dat mamapoes de kittens niet ergens gaat verstoppen. Sommige poezen leggen hun kittens op een hoge
kast, wat heel gevaarlijk kan zijn.

Als de kittens geboren zijn en je zoekt een thuis:
-

-

-

Hou ze bij de mama tot ze 12 weken zijn. Dit mag heel lang lijken, maar is heel belangrijk voor hun socialisatie.
Ze leren omgaan met frustratie (niet meer mogen drinken maar wel nog willen), leren hun grenzen kennen ivm
krabben en bijten. Een kitten dat tot die leeftijd mag blijven, is later een plezier om in huis te hebben.
Vraag een bijdrage voor je kitten. Ontworm hen deftig (op 4 en 8 weken) en geef de eerste inenting (op 8
weken). Wil een nieuw baasje niets betalen voor een kitten, zullen ze er ook niet mee naar de dierenarts gaan
in geval van ziekte. De 2e inenting moeten de nieuwe baasjes geven (anders is de eerste nutteloos) Vraag
eventueel ook een waarborg die je teruggeeft als de kat gesteriliseerd wordt.
Geloof niet iedereen op zijn woord. Er zijn mensen die kittens voeren aan slangen. Indien zij ingeënt zijn, zijn
deze kittens niet meer interessant.
Zoek indien mogelijk ook een thuis waar de kittens per 2 worden geplaatst of waar er een andere poes aanwezig
is. Katten zijn sociale dieren en houden van gezelschap. Daarenboven zullen ze met elkaar spelen ipv met je
meubilair.

En laat daarna aub je kat steriel maken. Kattenaids is een veel voorkomende ziekte, die niet onderschat mag worden.
Je kan een kat laten steriliseren als ze zwanger is, hoe erg het ook mag klinken. Maar soms is dit echt het beste.
GOED OM WETEN: Vanaf 2014 is elke particulier verplicht om elk dier dat hij van eigenaar laat veranderen te laten
chippen EN steriel maken. Kittens incluis. Dus laat dit al een les zijn voor in de toekomst. Die leuke nestjes worden dan
een financieel fiasco.
Meer info: http://www.dierenkliniekwilhelminapark.nl/dierinfo/kat/kittenuit.html
http://www.felinewelfarefoundation.org/welfare/gedrag/scheiding/

